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ADENDO AO REGULAMENTO DE ABERTURA, MOVIMENTAÇÃO E ENCERRAMENTO DE CONTA DE DEPÓSITOS 

DE 27 DE AGOSTO DE 2020 

 

Pelo presente instrumento, o Banco Paulista S.A., instituição financeira com sede na cidade de São Paulo, 

Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.355, 2º andar, inscrito no CNPJ sob o nº 

61.820.817/0001-09, vem alterar o “REGULAMENTO DE ABERTURA, MOVIMENTAÇÃO E ENCERRAMENTO DE 

CONTA DE DEPÓSITOS” datado de 27 de agosto de 2020, registrado no 3º Oficial de Registro de Títulos e 

Documentos e Civil de Pessoa Jurídica de São Paulo – SP, sob o nº 9.050.591 (“Regulamento”), para que seja 

acrescentado o Capítulo 8 ao Regulamento, com a redação que segue:  

 

Capítulo 8 – Tratamento de Dados Pessoais 

8.1 No desempenho de suas atividades, o BANCO trata dados pessoais de seus CLIENTES, 

incluindo CLIENTES pessoa física e representantes, sócios e acionistas de CLIENTES pessoa 

jurídica, para diversas finalidades, tais como, por exemplo, (i) prestação de serviços e 

fornecimento de produtos, (ii) autenticação e verificação de identidade, (iii) análise de crédito, 

(iv) prevenção à fraude, realização de processo de Know Your Client (KYC) e medidas de 

prevenção à lavagem de dinheiro (PLD/AML), (v) oferta de produtos e serviços do BANCO, (vi) 

cumprimento de obrigações legais e regulatórias, (vii) exercício regular de direitos, em contrato 

e em processos judiciais, administrativos e arbitrais, (viii) prestação de serviços de suporte e 

atendimento ao CLIENTE e (ix) para os legítimos interesses do BANCO. Os dados pessoais dos 

CLIENTES podem ser compartilhados com terceiros, incluindo, por exemplo, prestadores de 

serviço do BANCO e autoridades e órgãos reguladores. O BANCO coleta, utiliza, compartilha e 

de outras formas trata os dados pessoais de CLIENTES em conformidade com os princípios e 

disposições da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018, a “LGPD”) e com fundamento 

em diferentes bases legais. Maiores informações sobre como o BANCO trata dados pessoais de 

CLIENTES, finalidades do tratamento, terceiros com quem o BANCO compartilha os dados 

pessoais e por quais motivos, bem como quais são os direitos do titular dos dados pessoais e 

como ele pode exercê-los estão detalhadas na Política de Privacidade do BANCO, disponível em 

https://www.bancopaulista.com.br/Conteudo/Informacoes_PoliticaPrivacidade.aspx  

 

São Paulo, 26 de outubro de 2021 
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